
 

CELOŠTÁTNA VÝSTAVA 

  POŠTOVÝCH HOLUBOV 

Trenčín  8. január 2022 
 
 

 

PROGRAM VÝSTAVY 
 
 

8. január 2022              
 
06,00  - 08,00 hod.     -  preberanie holubov 
08,00  - 10,30 hod.      -  posudzovanie holubov 
08,00  - 10,30 hod.      -  vydaj materiálu pre OZ CHPH 
08,00  - 17,00 hod.   -  otvorenie časti výstavy  - predajné priestory 
                                                                                - prehliadka olympijských športových kolekcií 
                                                                                - prehliadka kolekcií víťazov MS a NP 
                                                                                - priestory s občerstvením 
11,00 - 17,00 hod.   -  otvorenie prehliadky štandardných holubov 
13,00 - 15,30 hod.          -  ocenenie víťazov národných v kategórii Šport a výkon za rok 2020, ocenenie       
                                           víťazov Majstrovstiev Slovenska, NP, IM, VCS za rok 2020 
15,30 - 17,00 hod.          -  ocenenie víťazov národných v kategórii Šport a výkon za rok 2021, ocenenie       
                                           víťazov Majstrovstiev Slovenska, NP, IM, VCS za rok 2021 
17,00 - 17,05 hod.          - ukončenie výstavy 
17,05 - 17,25 hod.          - vydávanie holubov pre ZO CHPH z východu Slovenska 
17,25 - 17,45 hod.          - vydávanie holubov pre ZO CHPH zo stredu Slovenska 
17,45 - 18,00 hod.          - vydávanie holubov pre ZO CHPH zo západu Slovenska 
19,00 - 21,00 hod           - zasadnutie prezídia za účasti ÚKK 
 
 
 
 

VÝSTAVNÝ VÝBOR 
 
 

Predseda výstavného výboru           RNDr. Daniel Dudzik  
Podpredseda výstavného výboru  Ing. Daniel Krajčík, PhD.  
Technické zabezpečenie                         Stanislav Zelenský, František Jacenko  
Výstavné priestory, klietky                       Július Mlátko, Ondrej Bjalončík 
Veterinárne potvrdenia              MVDr. Marián Raclavský  
Ekonóm výstavy                    Ing. Peter Kristiňák, Vladimír Vernarský  
Príprava pohárov na ocenenie         Ing. Pavol Javorček, Milan Pazúr  
Ocenenie víťazov za rok 2020                 Ing. Daniel Krajčík, PhD. Mgr. Milan Blahovský   
Ocenenie víťazov za rok 2021                 RNDr. Daniel Dudzik, Ľubomír Valíček  
Kontrola výsledkov  ÚKK SZ CHPH 
            



POSUDZOVATELIA 
 
Vedúci komisie posudzovateľov  Ľubomír Valíček 
Posudzovatelia    Na základe návrhu posudzovateľskej komisie, menuje   
                                                            prezídium SZ CHP – október 2021 
 
 
 

           VÝSTAVNÉ KATEGÓRIE A PODMIENKY VÝSTAV 

 

  Štandard           
 

-  holub najmenej 2500 km a holubica 2000 km za tri roky 2019 – 2021, umiestnených v 20 % na 
tratiach od 100 km v konkurencii najmenej 150 ks PH nasadených na pretek a pri účasti najmenej 20 
chovateľov, pričom holub v roku 2021 musí mať z tohto  limitu najmenej 500 km a holubica 400 km 
Holub mláďa a holubica mláďa najmenej 3 preteky za rok 2021, umiestnených v 20% na tratiach nad 
100 km v konkurencii najmenej 150 ks PH nasadených na pretek a pri účasti najmenej 20 chovateľov. 

 

  Šport za dva roky 2019/2020 (podmienky splnené v rokoch 2019/2020 

 

  Olympijská kolekcia SZ CHPH za roky 2019/2020           
 

Šport „A“ – prvé tri holuby v rámci Slovenska 

Šport „B“ – prvé tri holuby v rámci Slovenska 

Šport „C“ – prvé tri holuby v rámci Slovenska 

Šport „D“ – prvé tri holuby v rámci Slovenska 

Šport „E“ – prvé tri holuby v rámci Slovenska 

Šport „F“ – prvé tri holuby v rámci Slovenska 

Šport „G“ – prvé tri holuby v rámci Slovenska 

Šport „H“ – prvé tri holuby v rámci Slovenska 

Šport „I“  – prvé tri holuby v rámci Slovenska 
 

V prípade, že niektorý z holubov nebude na výstavu prihlásený, resp. bude vystavený v inej 

kategórii, na jeho miesto postupuje holub štvrtý v poradí atď.  

 

  Šport za dva roky 2020/2021 (podmienky splnené v rokoch 2020/2021 

 

  Olympijská kolekcia SZ CHPH za roky 2020/2021           

 

Šport „A“ – prvé tri holuby v rámci Slovenska 

Šport „B“ – prvé tri holuby v rámci Slovenska 

Šport „C“ – prvé tri holuby v rámci Slovenska 

Šport „D“ – prvé tri holuby v rámci Slovenska 

Šport „E“ – prvé tri holuby v rámci Slovenska 

Šport „F“ – prvé tri holuby v rámci Slovenska 

Šport „G“ – prvé tri holuby v rámci Slovenska 

Šport „H“ – prvé tri holuby v rámci Slovenska 

Šport „I“  – prvé tri holuby v rámci Slovenska 
 

V prípade, že niektorý z holubov nebude na výstavu prihlásený, resp. bude vystavený v inej 

kategórii, na jeho miesto postupuje holub štvrtý v poradí atď. 



  Výkon za rok 2021 – podľa súčtu nalietaných km           

 

Výkon holub – prvé tri holuby v rámci Slovenska 

Výkon holubica  – prvé tri holuby v rámci Slovenska 

 
 
 

                 Vystavovatelia 
  

  
- OZ CHPH                                                    Reprezentačná kolekcia OZ – 5 štandardných holubov,  

maximálne 2 holuby dodané nad limit, povolenie vydá na 
základe žiadosti organizátor výstavy 

 
Majstrovstvo Slovenska :    
   
- Majster krátkych a stredných  tratí             MKaST 2021 dva kusy poštových holubov 
- Majster dlhých  tratí    MDT 2021  dva kusy poštových holubov 
- Majster superdlhých tratí   MSDT 2021 dva kusy poštových holubov 
- Majster ročných holubov       MRH 2021 dva kusy poštových holubov 
- Majster mláďat ročníka 2021                MMH 2021           dva kusy poštových holubov 
- Majster mladých chovateľov     MMCH 2021        dva kusy poštových holubov 
- Víťaz Národného Intermajstrovstva      IM 2021  dva kusy poštových holubov 
 
 
- Víťazi pretekov  VCS a NP (700+,900+)    - vystavia sa víťazí každého preteku
  
 
 
 

                Výstavné poplatky 
 
 

-   Náklady spojené s dopravou holubov na výstavu si hradia OZ CHPH.  
-   Výstavný poplatok pre OZ CHPH je  jednotný  25,- €, holuby nad stanovený limit 5 ks  10,- € / ks,  
-   Majstri Slovenska, víťazi NP, VCS, IM, - poplatok za klietky neplatia 
 
 

 

                  Vyhodnotenie v kategórii štandard 

  
 
-  Holuby vystavované v tejto kategórií budú hodnotené podľa medzinárodného štandardu.  
-  Posudzovanie urobia piati posudzovatelia. Najvyššia a najnižšia známka sa škrtne.  
- Poradie holubov sa zostaví podľa  priemeru hodnotenia holubov tromi posudzovateľmi. Výsledok bude 
zaokrúhlený na dve desatinné miesta. 
-  Pri rovnosti bodov sa postupuje podľa pravidiel FCI pre posudzovanie a hodnotenie štandardu. 
- V prípade, že sa podľa týchto podmienok rozhodnúť nedá, pri rovnosti bodov o poradí rozhodne vrchný 
posudzovateľ. 

 
 
 
 
 



 

                   Ocenenie – Šport a výkon za rok 2020 a 2021 

                                      Štandard za rok 2021 

  
 

 
VÝSTAVNÉ KATEGÓRIE                                                                                 Vyhodnotenie  
Kategória  ŠPORT     A                     bez rozdielu pohlavia                  1. – 3. miesto 
Kategória  ŠPORT     B                    bez rozdielu pohlavia                  1. – 3. miesto 
Kategória  ŠPORT     C                        bez rozdielu pohlavia                  1. – 3. miesto 
Kategória  ŠPORT     D                        bez rozdielu pohlavia                  1. – 3. miesto 
Kategória  ŠPORT     E                         bez rozdielu pohlavia                 1. – 3. miesto 
Kategória  ŠTANDARD                        holub                                           1. – 3. miesto 
Kategória  ŠTANDARD                       holubica                                      1. – 3. miesto 
Kategória  ŠTANDARD mláďa            holub                                           1. – 3. miesto 
Kategória  ŠTANDARD mláďa           holubica                                      1. – 3. miesto 
Kategória  ŠPORT     F                         bez rozdielu pohlavia                 1. – 3. miesto 
Kategória  ŠPORT     G                        bez rozdielu pohlavia                  1. – 3. miesto 
Kategória  ŠPORT     H                        bez rozdielu pohlavia                  1. – 3. miesto 
Kategória  ŠPORT     I                        bez rozdielu pohlavia                  1. – 3. miesto 
Výkon za rok 2020 a 2021                      holub                                          1. – 3. miesto 
Výkon za rok 2020 a 2021                      holubica                                     1. – 3. miesto 
  

Vyhodnotenie výstavných kategórií bude dňa 08.01.2022 vo výstavnej hale: 
o 13,00 hod. za rok 2020 
o 15,30 za rok 2021. 

 
UPOZORNENIE: Neprevzaté poháre víťazmi 
Organizátor výstavy neprevzaté poháre víťazmi nechá na tribúne. Neprevzaté poháre sa nebudú 
sťahovať späť do Nitry a organizátor výstavy naloží s nimi podľa vlastného uváženia. 
 
 
 
 

                Preberanie holubov 
  

 
-   dodané holuby musia byť zdravé, o čom bude doklad vyhotovený príslušnou regionálnou veterinárnou 
a potravinovou správou, nie starší ako 3 dni 
 
-   holuby budú dodané v ucelených zásielkach ( štandardná kolekcia OZ + víťazné holuby v kategórii šport 
a výkon + holuby majstrov Slovenska + víťazi NP) a poverený zástupca OZ CHPH odovzdá spolu s holubmi 
dvojmo vyhotovený zoznam odovzdaných holubov a veterinárne potvrdenie. Jedna kópia zoznamu bude 
odovzdávajúcemu potvrdená a vrátená.  

Z časových dôvodov ani jeden holub nebude prevzatý na výstavu po 8.00 hod. 
 
-   výstavné karty budú vytlačené presne a pravdivo vo všetkých požadovaných rubrikách. V rubrike „dátum 
preteku“ treba vždy uviesť deň, mesiac, rok. V rubrike „použité výsledky“ treba uviesť, z akých výsledkov bol 
uvedený pretek. Použité môžu byť iba vopred deklarované výsledky. Výstavné karty budú opatrené pečiatkou OZ 
CHPH a podpísané zodpovedným funkcionárom. Výstavné karty vo všetkých kategóriách musia v elektronickej 
podobe zaslať vystavovatelia najneskoršie do 27. decembra 2021 na adresu sekretariátu Zväzu.  
Holuby ktorých výstavné karty nebudú zaslané do stanoveného termínu, nebudú pripustené na výstavu. 
 
-   výstavné poplatky musí vystavovateľ uhradiť pred preberaním holubov 
-   za prevzaté holuby zodpovedá usporiadateľ výstavy. Usporiadateľ výstavy zabezpečuje aj veterinárny dozor 
-   odovzdanie holubov po ukončení výstavy bude vykonané na základe predloženého potvrdeného dokladu 
z preberania holubov. 



            

 VSTUPNÉ A VSTUP NA VÝSTAVISKO 
 
 
VSTUPNÉ – vstupné na výstavu sa vyberať nebude, vstup na výstavu je bezplatný. 
 
VSTUP NA VÝSTAVU – bude kontrolovať súkromná SBS 

- zapíše meno, priezvisko a číslo telefónu návštevníka 
 
VSTUP NA VÝSTAVU podľa aktuálneho COVID AUTOMATU.   
Presné podmienky budú zverejnené pred výstavou na webovej stránke SZ CHPH.  

 

 
V Žiline 23. 10. 2021                                         RNDr. Daniel Dudzik, predseda výstavného výboru 
 
              


